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Este trabalho objetiva estudar as representações de variedades po-
pulares do português de Pernambuco em jornais do Recife da década de 
1920. Inserindo-se, assim, na perspectiva dos estudos relativos à diacro-
nia e história linguística e filológica, segue as linhas metodológicas ex-
pressas por Burke (2010) e Burke & Porter (1994), para os quais os estu-
dos históricos devem ser realizados considerando os fenômenos não só 
de natureza linguística como também os de natureza social, ou seja, têm 
que abordar os eventos econômicos, políticos e culturais dos povos usuá-
rios da língua estudada. Para tanto, faz-se necessário que o linguista dia-
logue com outros campos de saber como a sociologia, a antropologia, as 
ciências políticas etc. A esta perspectiva de estudos, dá-se o nome de his-
tória social da língua. Nosso trabalho se originou da análise de jornais 
que circularam no Recife da década de 20, do século XX. Desta análise, 
chamou nossa atenção a recorrente presença de representações da fala 
popular do português de Pernambuco daquela época. Assim, sentimo-nos 
estimulados a reconstruir as formas de representar a oralidade não padrão 
do período em questão.  Com esta abordagem em mente, tomamos como 
referencial teórico Kock e Oestrerreicher (1994), Zumthor (2003) como 
também Pessoa (2003) e Pessoa (2010) para uma reflexão sobre as rela-
ções estabelecidas entre o oral e o escrito, as passagens, o fenômeno da 
semioralidade e a presença da oralidade na escrita. Também buscamos 
em Souza Barros (1985) os dados de natureza histórica para uma com-
preensão da população recifense em suas diferentes formas de organiza-
ção. Ao fim do presente estudo, conseguimos levantar aspectos de natu-
reza semântica, lexical e sintática do português de Pernambuco em sua 
variedade popular ou variedade não padrão presentes em textos dos jor-
nais recifenses da década de 1920. 


